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هرمان گورینگ
( 1893 – 1946میالدی)

...

گزارشتاریخی
دیدگاه اهالی مطبوعات درباره
«علی اصغر امیرانی »
مجله «خواندنیها»

با مدیریت «سارق الجراید»!

▪مجلهای بدون تحریریه!

با اینکه نشریه خواندنیها هر هفته دو بار منتشر میشد ،اما
فاقد تشکیالت تحریریه ،به روال دیگر جراید و نشریات بود.
هر نشریهای برای انتشار مناسب و مورد پسند و روزآمد ،از
همکاری چندین خبرنگار ،نویسنده ،عکاس و مترجم سود
میبرد ،اما خواندنیها خود را از این قاعده مستثنا کرده بود.
تمامکادرتحریریهمجلهخواندنیهاازدونفرتشکیلمیشد؛
یک نفر به عنوان سردبیر و یک نفر به عنوان نویسنده که
وظیفه خبرنگاری ،تنظیم خبر ،نمونهخوانی و تصحیح
متنهای چاپی را نیز بهعهده داشت .از آن جا که امیرانی
برای انتشار خواندنیها ،فعالیت تولیدی انجام نمیداد و
مقاالت دیگر نشریات را نقل میکرد ،همکاران مطبوعاتی
به او لقب «سارقالجراید» داده بودند .با این حال ،وی به
دلیل مطالب جنجالی و پرحاشیه ،توانسته بود مخاطبان
زیادی را جذب کند.
▪تملق بافی به سبک امیرانی!

▪همکاری با ساواک

ساواک پس از سرکوب و تعطیلی انبوه نشریات ،در دهه
 ،1340به این نتیجه رسیده بود که برخی نشریهها را تا
جای ممکن پرطرفدار و از آن در راستای اهدافش استفاده
کند .به همین منظور مجله خواندنیها بــرای جلب نظر
مخاطبان ،با هماهنگی ساواک ،گاهی مطالبی را چاپ
میکرد که به نظر می رسید از خط قرمزهای رژیم پهلوی
عبور کرده ،اما این رویکرد ،تنها هدفی برای جلب مخاطب
بــود .یکی دیگر از عوامل مصونیت مجله خواندنیها و
استمرار آن در طول دوران پهلوی دوم ،بر خالف دیگر
نشریات ،ارتباط مدیر مجله با عوامل خارجی بــود .به
گونهای که صاحب امتیاز مجله خواندنیها روابط خاصی
با سفارتخانههای غربی ،بهویژه سفارت انگلیس و آمریکا
داشــت .پس از پــیــروزی انقالب اسالمی و تسخیر النه
جاسوسی آمریکا ،بسیاری از اسناد ارتباط اشخاص با سیا
از جمله امیرانی کشف شد .در یکی از این اسناد که دارای
طبقهبندی سری بود ،دربــاره امیرانی آمده است«:علی
اصغرامیرانیچونانگلیسیرااص ً
البلدنیستوفرانسهاش
هم ضعیف است ،مذاکرات با او به زبان فارسی بوده است
 ...امیرانی شایسته پرورش است ،او خوی بازیگوشی دارد
و مایل است بادکنکها را سوراخ کند و موازیهای دور و
درازی برقرار نماید و به طور کلی ،به عنوان خرمگس رام
رفتار کند .بنابراین باید گذاشت که او حرف خود را بزند
ولی بعد از این که حرفهایش را زد گوش فرا خواهد داد ...
او مرد با شهامتی نیست ،ولی در پز شهامت متخصص است
بدون این که مایهای داشته باشد ».سرانجام پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،امیرانی در  21اسفند  ،1357به دلیل
همکاری با عوامل بیگانه و ساواک ،دستگیر و پس از مدتی
به اعدام محکوم شد.

گوبلز»؛ دروغ بافی که به فرزندانش «سیانور» خوراند!
«
ِ
جواد نوائیان رودسری
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جنگ جهانی اول ،آثار مصیبتباری برای جامعه بشری
در پی داشت .در اروپا ،دولتهای محور ،یعنی همانها
که در جنگ مغلوب شده بودند ،بیش از دیگران متحمل
خسارت شدند .در این بین ،آلمان که در برافروختن نایره
جنگ نیز ،نقش محوری داشت ،بسیاری از امتیازات و
سرمایههای خود را از دست داد .طبق معاهده ورسای
که نمایندگان ژرمنها تنها برای امضا و نه اظهار نظر،
در جلسه تصویب آن حضور یافته بودند ،آلمانیها تمام
مستعمرات خود را از دست دادند و افزون بر این ،از داشتن
ارتــش محروم و محکوم به پرداخت غرامت به متفقین
شدند .تحمیل این قــرارداد ،غرور ملی آلمانیها را به
شدت جریحهدار کرد .وقتی چند سال بعد ،فرانسویها به
بهانه پرداخت نشدن غرامت جنگ از سوی آلمان ،بخشی
از قسمتهای غربی این کشور را اشغال کردند ،خشم
عمومی آلمانیها افزایش پیدا کرد .در چنین وضعیتی،
شرایط برای فعالیت گروههای ملیگرای افراطی ،بیش
از پیش فراهم شد .آ نگونه که وقتی «آنتون درکسلر»
در  7مارس  ،1918حزب نازی را بنیان گــذاری کرد،
در اندک زمانی ،هزاران تن از آلمانیهای ملیگرا به آن
پیوستند و به این ترتیب ،زمینه رشد و قدرت گرفتن حزب
نازی و رهبر بعدی آن ،یعنی «آدولف هیتلر» فراهم شد.
اینکه هیتلر با استفاده از شرایط به وجود آمده ،چگونه
توانست مــدارج ترقی را طی کند و ابتدا صدراعظم و
سپس ،پیشوای آلمان شود ،موضوع این نوشتار نیست.
واقعیت آن است که صعود هیتلر به قله اقتدار و قدرت،
بدون همکاری و همراهی برخی از هواداران وفادارش،
ناممکن بود و بدون تردید« ،ژوزف گوبلز» ،در ردیف یکی از
ترین این هواداران وفادار قرار داشت؛ او رهبر دستگاه
مهم ِ
تبلیغاتی هیتلر و یکی از طرفداران دوآتشه پیشوای آلمان
و دیدگاههای نژادپرستانه وی بود.
▪پسری از «راین لند»

ژوزف گوبلز در خانواده ای متوسط از اهالی «راینلند» در
آلمان ،در سال  ،1897متولد شد .در نوجوانی ،زانویش
آسیب دید و تالش پزشکان برای جراحی و ترمیم آن با
شکست روبهرو شد .به همین دلیل ژوزف ،تا پایان عمر
میلنگید .او عالقه فراوانی به ادبیات داشت و تحصیالت
خود را تا مرحله دکترا ،در این رشته ادامه داد .توانایی
ذاتی وی برای سخنوری از یک سو و تسلطش به ادبیات
آلمانی از سوی دیگر ،از گوبلز یک سخنران زبردست
ساخت کــه بــا سخنرانیهای آتــشــیـناش ،همگان را
میخکوب میکرد و ذهنها را تحت تأثیر قرار میداد.
او پس از پایان تحصیالت در دانشگاه هایدلبرگ ،در
سال  ،1921به کار روزنامهنگاری روی آورد و در تالش
بــرای کسب شهرت که ریشه در روحیه جا هطلبانهاش
داشــت ،حتی رمــان نویسی را هم امتحان و داستانی
با عنوان «مایکل» را روانــه بــازار نشر کــرد که البته ،با
استقبال چندانی روبـهرو نشد .گوبلز در سال ،1924
رسم ًا به عضویت حزب نازی درآمد؛ حزبی که با تکیه بر
دیدگاههای افراطی ملیگرایانه ،درصدد بود با استفاده
از فضای ناشی از جریحهدار شدن غرور ملی آلمانیها
در جنگ جهانی اول ،به قدرت دست پیدا کند .او که در
ابتدای کار ،چندان با نظرات آدولف هیتلر ،رهبر حزب
نــازی ،موافق نبود ،مدتی بعد ،در زمــره هــواداران پر و
پاقرص وی قرار گرفت و به این ترتیب ،در جمع اطرافیان
وفــادار هیتلر ،جایی ویژه برای خودش دست و پا کرد.
احسانا ...یارشاطرازاستادان،محققان،
بازیگران تاریخ
مترجمانونویسندگانفعالعصرپهلوی،
به ویژه از سالهای  1320به بعد بود .به
گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،وی در
سال 1299هـ.ش،درخانوادهایبهائی،درهمدانمتولد
شد .یارشاطر تحصیالت ابتدایی را در مدارس شهرهای
همدان ،کرمانشاه و تهران گذراند و در دبیرستان تربیت،
شرف و دانشسرای مقدماتی پسران به پایان برد .او در سال
 ،1320موفق شد در رشته زبــان و ادبــیــات فارسی از
دانشسرای عالی تهران مدرک لیسانس دریافت کند و در
کنارتحصیل،دردبیرستانعلمیهودانشسرادرسمیداد.
اودرسال،1326دررشتهزبانوادبیاتفارسی،ازدانشگاه
تهراندرجهدکتراگرفتودرهمانسال،بهعنواندانشیار
زبانوادبیاتفارسیدردانشکدهمعقولومنقول،مشغول
تدریس شد؛ دو سال بعد به واسطه بورسی که از شورای

گوبلز به خوبی اهمیت رسانه و تهییج افکار
عمومی را میدانست .به دستور او ،هزاران
رادیوی ویژه در آلمان تولید و توزیع شد.
رادیوهایی که ظاهر ًا چند موج داشت ،اما
با آن ها تنها میشد صدای آلمان را شنید!
گوبلز در سازمان عریض و طویل تبلیغات
نازی همه کاره بود .ماشین تبلیغاتی
هیتلر ،زیر نظر گوبلز ،با استفاده از آخرین
شیوههای تبلیغاتی ،حتی در آخرین
روزهای جنگ هم ،به آلمانیها تلقین
آن نازیهاست
میکرد که پیروزی از ِ

گوبلز در سال  1931با زنی بیوه به نام «ماگدا کواندت»
ازدواج کرد و پسر او «هرالد» را هم به فرزند خواندگی
پذیرفت؛ هرالد بعدها به عضویت «اس اس» در آمد و تنها
عضو خانواده گوبلز بود که دنیای پس از جنگ جهانی دوم
را هم تجربه کرد .دشمنان گوبلز ،درباره ارتباط همسر او
با هیتلر ،داستانهای زیادی نقل کردهاند؛ اما هیچکدام
از این داستانها ،به لحاظ تاریخی ،قابل اثبات نیست.
▪نابغه «پروپاگاندا»

با قدرت گرفتن نازیها ،گوبلز تمام استعدادهای درونی
خود را ظاهر کرد .او در امور تبلیغاتی ،یک نابغه بود؛ به
خوبی میدانست که از فضاهای به وجود آمده چگونه
استفاده کند و استاد به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و
«پروپاگاندا» بود .گوبلز به خوبی اهمیت رسانه و تهییج
افکار عمومی را میدانست .به دستور او ،هزاران رادیوی
ویژه در آلمان تولید و توزیع شد .رادیوهایی که ظاهر ًا چند
موج داشت ،اما با آن ها تنها میشد صدای آلمان را شنید!
گوبلز در سازمان عریض و طویل تبلیغات نازی همه کاره
بود .ماشین تبلیغاتی هیتلر ،زیر نظر گوبلز ،با استفاده

گوبلز در کنار همسرش ماگدا و فرزندانی که به همه آنها سیانور خوراند

امیرانی صاحب امتیاز مجله خواندنیها از ابتدای فعالیت
مطبوعاتی خود تنها در اندیشه منافع شخصی بود و برای
رسیدن به این هــدف ،دست به هر کــاری م ـیزد و به هر
اقدامی تن میداد؛ حمایت از دربار ،خدمت به نیروهای
خارجی مستقر در ایــران ،وابستگی به سفارتخانههای
خارجی ،گرفتن رشوه ،خبرچینی و فروش اطالعات و در
یک کالم ،هر کاری که میتوانست او را به ثروت و قدرت
برساند .وی به سبب خصوصیات خــاص اخالقیاش،
فردی بود که به قول معروف نان را به نرخ روز میخورد و در
هر شرایطی مطالب نشریهاش را مطابق با همان شرایط
تنظیم و منتشر میکرد .یکی از روزنامهنگاران ،با توجه به
همین خصوصیت امیرانی گفته بود« :امیرانی به تعداد
نخست وزیــران این مملکت ،تملق بافته و دو برابر آن در
پس هر کدامشان بد و بیراه تحویل داده است» .او به معنای
دقیق کلمه ،عنصری فرصتطلب بود و مطالب و اخبار
خواندنیها را هم منطبق با شرایط و اوضاع و احوال منتشر
میکرد .بر همین اساس ،مجله خواندنیها خط مشی خود
را با سیاستهای رژیم هماهنگ کرده بود و با خط گرفتن
از ساواک ،به قلمفرسایی میپرداخت.

آغاز و انجام مسئول تبلیغات هیتلر چگونه رقم خورد؟

گوبلز (سمت راست) در کنار هیتلر

تـــعـــداد ن ــش ــری ــات منتشر
شــده در دوره پهلوی دوم،
بــیــن س ــا له ــای  1343تا
 212 ،1353روزن ــام ــه،
هــفــت ـهنــامــه ،فــصــلــنــامــه به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
آلمانی ،عربی و  ...بود که از
ایــن تــعــداد 138 ،نشریه در
پایتختوبقیهدرشهرستانها
منتشر میشد .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،یکی از این نشریات متعلق به علیاصغر امیرانی،
صاحب امتیاز مجله «خواندنیها» بود که پیوسته در جهت
القای دیدگاههای رژیم به مردم و مسخ افکار عمومی گام
بر میداشت .امیرانی ،امتیاز مجله خواندنیها را در سال
 1319بهدست آورد و اولین شماره آن را در شهریور ماه
همان سال منتشر کرد .مجله خواندنیها ،ابتدا ماهنامه بود
وسپسهفتگیوازسال 1326شمسیهرهفتهدوشماره
انتشار مییافت.

از چهرههای برجسته حزب نازی و فرمانده نیروی هوایی آلمان در جنگ جهانی دوم بود .او در سال  ،1933وزیر کشور آلمان شد و در این سمت،
مسئولیتتعقیب،شکنجهوسربهنیستکردنمخالفانهیتلررابرعهدهداشت.گورینگپسازشکستآلماندرجنگ،دردادگاهنورنبرگمحاکمه
وبهمرگباطنابدارمحکومشد،اماپیشازاجرایحکم،درزندانخودکشیکرد.

از آخرین شیوههای تبلیغاتی ،حتی در آخرین روزهای
آن
جنگ هم ،به آلمانیها تلقین میکرد که پیروزی از ِ
یهاست.
ناز 
در سایه همین تبلیغات بــود که بسیاری از اقدامات
جنایتبار ارتش ناز یها ،به صورت فتحی بزرگ برای
مردم آلمان تصویر میشد و باورهای هیتلر را در ذهن
آن ها نهادینه میکرد .گوبلز ،معتقد بود که دروغ ،هر چه
بزرگ تر باشد ،بــاورش برای مخاطبان راحتتر است!
بر پایه همین دیدگاه ،او موجهای تبلیغاتی بزرگی را به
راه میانداخت که حتی گاهی ،دشمنان آلمان را هم
تحت تأثیر قرار میداد .این تکنیک که با اصطالح «دروغ
بزرگ» یا «دروغ گوبلزی» شهرت یافته است ،به دفعات
مورد استفاده نازی ها قرار گرفت و نازیها آن را ،برگرفته
از روشهای سرمایهداران یهودی آلمانی ،پیش از آغاز
جنگ جهانی اول میدانستند .گوبلز که از سال ،1933
مسئولیتوزارتتبلیغاتسیاسیهیتلررابرعهدهداشت،
تا واپسین روز زندگی خود این مسئولیت را حفظ کرد و
هیچگاه مورد سوءظن وی قرار نگرفت.
گوبلز در شناخت ابزارهای تبلیغاتی نیز ،توانمند بود .او
از «رنی ریفنشتال» ،فیلم ساز مشهور آلمانی خواست تا
فیلمیرادرراستایسیاستهایتبلیغیآلماننازیبسازد
و «پیروزی اراده» که برخی آنرا نخستین فیلم تبلیغاتی –
سیاسی دنیای سینما میدانند ،با سفارش گوبلز ساخته
شدوبهنمایشدرآمد.گوبلزباوجودمشغلهفراواندروزارت
تبلیغات،ازسال 1940وهمزمانبااوجگرفتنپیروزیهای
آلمان ،اداره مجله «رایــش» را شخص ًا برعهده گرفت و به
نگارش مقاالت متعدد در آن ،مبادرت کرد .سرمقالههای
گوبلزدراینمجله،یکیازبرجستهترینالگوهایپروپاگاندا
در تاریخ محسوب میشود .او با بیپروایی تمام از ساخت
سالحهایی معجزهآسا سخن میگفت که قادرند یک شبه
کاردشمنانآلمانرابسازندوصحنهجنگرابهنفعنازیها
تغییر دهند .گوبلز با این شیوه ،میکوشید روحیه سربازان
آلمانی را باال ببرد و همزمان در دل دشمنان ،ترس و واهمه
ایجاد کند .اما به تدریج متفقین به روشهای گوبلز در ارائه
الگوهای تبلیغاتی پی بردند و در سالهای پایانی جنگ،
دیگر حنای او برای دشمنان نازیها ،رنگی نداشت! با این
حال ،او هیچگاه از ادعاهایش کوتاه نیامد و حتی ،با وجود
قطعی شدن شکست آلمان ،به حمایت خود از هیتلر ادامه
داد ،حمایتی که سرنوشتی شوم را برای نابغه تبلیغاتی
نازیهادرپیداشت.

احسانیارشاطر؛مردیکه«مرسدسبنز»دوستداشت
فرهنگی بریتانیا در ایران گرفت ،به لندن رفت و نزد والتر
ِ
هنینگ،استادزبانهایباستانیومریبویس،زبانپهلوی
رافراگرفتودررشتهزبانهایمیانهوباستانی،ازدانشگاه
لندندانشآموختهشد.یارشاطربعدهابااستفادهازبورس
ی
تحقیقیانجمنفلسفیآمریکا،برایتحقیقاتزبانشناس 
«شورایتحقیقدرعلومادبی»،بهدانشگاهکلمبیای آمریکا
رفت و تا سال ،1333در آن جا به تحقیقات زبانشناسی و
همکاریبا شورایانجمنهایعلمیآمریکاادامهداد.
یارشاطر از اوایل  ،1340به عنوان یک چهره فرهنگی و
علمی درسطح ایران و جهان ،از سوی رژیم شاه و محافل
آمریکایی،مطرحشدوتوانستمشاغلبسیاریرابهدست
آورد؛ در سال  1346مدیرعامل بنگاه نشر ترجمه و کتاب

شد و در چند مرکز علمی تحقیقی بین المللی ،به عنوان
نماینده ایران شرکت کرد .در همین دوران بود که به طور
رسمیبهعضویتفراماسونریولژمهردرآمد.
در سال ،1355یارشاطر طی نامهای به امیرعباس هویدا،
از او درخواست 20هزار دالر برای انجام امور شخصی خود
کرد که بالفاصله به وی پرداخت شد .یارشاطر در همان
سال ،طی نامهای خطاب به شریف امامی ،که مسئولیت
بنیادپهلویرابرعهدهداشت،نوشت«:چوناینجانببرای
انجام وظایف خود ،احتیاج به وسیله نقلیه دارم ،موجب
کمال امتنان خواهد بود اگر لطفا ترتیبی داده شود که
اینجانب بتوانم یک ماشین مرسدس بنز از نوع  280اس
با معافیت گمرکی خریداری نمایم ».چندی بعد شریف

▪تصمیم وحشتناک یک تبلیغاتچی

حاصلازدواجگوبلزبا«ماگدا»،ششفرزندبود.دیدگاههای
«مــاگــدا» نیز ،مانند شــوهــرش ،منطبق با دیدگاههای
نژادپرستانه و راسیستی آدولــف هیتلر بــود و بر همین
اساس،برخیازتاریخنگاران«،ماگدا»رابانویاولنازیها
میدانند .شکستهای پیدرپی ارتش آلمان در سالهای
 1944تا،1945بهویژهشکستسنگینآنهادرشوروی،
شرایط را بــرای هیتلر و اطرافیانش ،هر لحظه سختتر
میکرد.بانزدیکشدننیروهایشورویبهبرلین،وحشت
گرفتارشدنبهدستکمونیستها،یکلحظهازفکرهیتلرو
گوبلزخارجنمیشد.اخباروحشتناکیازقتل،غارتوتجاوز
سربازانروسدرشهرهایمختلفآلمانبهگوشمیرسید.
شرایطبهوجودآمده،درنهایتهیتلررابهایننتیجهرساند
کهبایدبهزندگیخودخاتمهدهد؛اینتصمیم،تصمیمگوبلز
وهمسرشنیزبود.اماگوبلز 48سالهوهمسر 43سالهاش
برایاجرایایننقشه،بامشکلیجدیروبهروبودند؛بایدبا
ششفرزندخودچهمیکردند؟تصمیموحشتناکیکهاین
زنوشوهرگرفتند،عبارتبودازپایاندادنبهحیاتشش
فرزندشان! آن ها فرزندانشان را بیهوش کردند و سپس ،به
آن ها سم سیانور خوراندند؛ آن گاه گوبلز ،به سربازان تحت
امرشان دستور داد که به طرف او و همسرش شلیک کنند و
آندورابهقتلبرسانند.ایناتفاق،ساعاتیپسازخودکشی
هیتلر،درروزاولماهمهسال 1945رویداد.هنگامیکه
نیروهایشورویبهمحلزندگیگوبلزهجومآوردند،باپیکر
غرق در خون و س ِر متالشی شده گوبلز و همسرش روبهرو
شدند.بادستورفرماندهروس،جسدهیتلر،معشوقهاش«اِوا
براون» ،گوبلز ،ماگدا و فرزندان خردسال این دو ،سوزانده
شد.گزارشهاییدردستاستکهنشانازکبودیصورت
و دهان یکی از فرزندان آن ها دارد؛ برخی معتقدند شاید
او ،بیهوش نبوده و در برابر خوردن سیانور ،مقاومت کرده
است.بههرحال،جنونجاهطلبیژوزفگوبلزوهمسرش،
سرانجامبامرگوحشتناکوجنایتبارفرزندانشبهدست
خوداو،پایانیافت.
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امامی در نامهای خطاب به
دربارنوشت«:استدعایایشان
به شــرف عــرض اعلیحضرت
رسیده و مــورد موافقت قرار
گرفت.خواهشمنداستمقرر
فرمایند شرح الزم به اداره کل
گمرکمرقومگرددونسبتبه
ترخیصاتومبیلمذکور،اقدام
الزم معمول و نتیجه را اعالم
دارند ».مکاتبههای سالهای
 1357یارشاطر ،نسبتا از حجم زیادی برخوردار است .او
پس از پیروزی انقالب اسالمی به آمریکا رفت و تا پایان عمر
درآنجاماندومسئولیتنگارشدانشنامهایرانیکارابرعهده
داشت.یارشاطردر 10شهریور،1397در 98سالگی،در
شهرنیویورکدرگذشت.
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تاریخ جهان
داماد «جمال عبدالناصر
چگونه به صهیونیست ها کمک کرد؟
»

اشرف مروان در سال  ۱۹۴۴به
دنیا آمد و به عنوان فرزند یکی
از افسران ارتــش مصر ،یکی از
نــزدیــک تــریــن افــــراد در میان
طیفهای گوناگون پیرامون
رئیسجمهور جمال عبدالناصر
به حساب مـیآمــد .به گــزارش
تــاریــخ ای ــران ــی ،مــهـمتــر آن که
مــروان ،با دختر رئیس جمهور،
یعنی با مونا ناصر ازدواج کرده بود .اگرچه ناصر با وجود همه
این پیوندها ،تا زمانی که زنده بود فاصله خود را با دامادش
حفظ کرد؛ اما به هر حال مروان به اطالعات فوقمحرمانه
دولتی دسترسی داشــت .بعد از مرگ ناگهانی ناصر در
سال  ۱۹۷۰نیز ،دسترسی ویژه مروان به باالترین سطوح
حکومتی مصر حفظ شد و برقرار ماند .او در مقام مشاور انور
سادات (جانشین ناصر) در حوزه سیاست خارجی ،با یکی
از شبکههای مهم ارتباطی و سیاسی و به تبع آن ،با رهبران
مختلف جهان عرب مرتبط بود.
▪اشرف و همکاری با موساد

اشرف مروان ،اواخر دهه  ۱۹۶۰و پس از آن که چند سال از
مهاجرتخودوخانوادهاشبهلندنمیگذشت،براینخستین
بارباسازمانجاسوسیرژیمصهیونیستی،موسومبهموساد،
ارتباطبرقرارکرد.دامادجمالعبدالناصردرآنزمانبهشدت
بیپول بود و احساس میکرد که پدرزن فقیدش ،به دلیل
همان فاصلهای که از دامادش میگرفت ،او را تحقیر کرده
است .مروان اعالم کرد که حاضر است در قبال دریافت پول،
اسناد محرمانه ارتش مصر را در اختیار موساد بگذارد؛ اگرچه
او این کار را به دلیل منافع مادی انجام میداد ،اما مدعی بود
که قصد دارد از یک فاجعه ،یعنی جنگ ،جلوگیری کند! او
توانستساداترابهانجامیکرزمایشدروغینباهدففریب
دادن دشمن راضی کند .به این ترتیب ،ارتش مصر بار دیگر
تسلیح و تجهیز شد؛ بدون آن که اقدام به حمله کند .مروان
در خفا به افسران بلندپایه موساد گزارش داد که وقوع جنگ
تقریبا اجتنابناپذیر است .بر اساس همین گزارشها بود که
رژیم صهیونیستی بارها به نیروهایش آمادهباش داد ،اما هیچ
اتفاقی نیفتاد و به همین دلیل صهیونیست ها درباره صحت
و درستی گزارشهای مروان تردید کردند .اما اشرف مروان،
بار دیگر ،یعنی روز ۵اکتبر ،۱۹۷۳به سازمان موساد هشدار
دادواینبارتأکیدزیادیبرحتمیبودنحملهنیروهایمصری
کرد .رئیس وقت موساد ،یعنی «تزوی زامیر» ،حرف مروان را
باور کرد و بار دیگر به دولت خبر داد که باید نیروهای ارتش را
به حال آمادهباش درآورند؛ این بار دیگر کسی به گزارشهای
منبعموثقسابق،اعتمادنداشت.اماحملهمصرنشاندادکه
گزارش مروان چندان بیپایه و کذب هم نبوده است .از قرار
معلومویبهنوعی،هردوطرفراعلیهیکدیگرتحریکودرعین
حال،بهنفعهردوطرفکارمیکرد.اشرفمروانپسازجنگ
«یومکیپور»نیزبهتهیهوارسالاطالعاتبهسازمانجاسوسی
موساد ادامه داد؛ زیرا به عنوان مشاور نزدیک انور سادات،
همچنانبهجزئیاتواطالعاتبسیارمحرمانهومهمکشورش
مصر ،دسترسی داشــت .پس از سوءقصد به جان ســادات و
مرگ وی در سال  ۱۹۸۱بود که مروان نیز از همه مشاغل
دولتیکنارهگرفتوبهلندنبازگشتوبهعنوانیکتاجر،بار
دیگر نقشی دوگانه را در زمینه جاسوسی و این بار ،در عرصه
تجارت ،در پیش گرفت .مرگ مروان نیز به نوعی ،اسرارآمیز
بهشمارمیآید.اودر ۲۷ژوئن ۲۰۰۷وبهعلتودلیلیکامال
نامشخص،ازبالکنآپارتمانخوددرطبقهچهارمیکمجتمع
واقع در لندن سقوط کرد و در دم جان داد .از آن زمان ،بیش
از همه این بیوه مروان یعنی خانم موناست که از نظریه دست
داشتنموساددرقتلشوهرشدفاعمیکند.
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